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La llegenda de Sant Jordi: els personatges
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La llegenda de Sant Jordi
              .             .   . . 

El castell és dalt de la muntanya
                       .        . 
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El rei i la princesa vivien al castell
                                . 

Hi havia un drac verd i dolent
                     .         . 
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El drac es volia menjar la princesa
                               . 

La princesa té por
                                . 

La princesa crida a Sant Jordi
                                . 
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Sant Jordi arriba amb una llança
                              . 

Sant Jordi mata el drac
                                . 
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De la sang del drac neixen roses
                               . 

Sant Jordi regala una rosa a la princesa
 .                     .        . 
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Sant Jordi és el dia 23 d’abril
                             . 

Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa
        .             .       .   . 

Les dones regalen un llibre
                     

Els homes regalen una rosa
                    . 

La llegenda de Sant Jordi                                                                                                 8


	el poble
	el poble        
	Sant Jordi
	Sant  Jordi   
	el drac
	el drac         
	el rei
	el rei.. . .  .   . .
	 . . .. . . . . . . . .                    
	la princesa
	la princesa      
	la rosa
	la rosa         
	La llegenda de Sant Jordi
	El castell és dalt de la muntanya
	El rei i la princesa vivien al castell
	Hi havia un drac verd i dolent
	El drac es volia menjar la princesa
	La princesa té por
	La princesa crida a Sant Jordi
	Sant Jordi arriba amb una llança
	Sant Jordi mata el drac
	De la sang del drac neixen roses
	Sant Jordi regala una rosa a la princesa

	Sant Jordi és el dia 23 d’abril
	Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa
	Les dones regalen un llibre
	Els homes regalen una rosa


